Warmte-koudeopslag:
jongleren met energie
De broeierij is een bedrijfstak met
veel warmte- en koudeprocessen. Dat
maakt de sector heel geschikt voor een
energiesysteem met warmte-koudeopslag.
Deze bron functioneert als buffer tussen
warmte en koeling en is gekend om zijn
energetische rendement. Het systeem is
duurder dan een conventionele installatie,
maar door de hoge gasprijzen komt de
rekensom wel anders te liggen.
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H

et is opmerkelijk hoe kopschuw ondernemers zijn
om te vertellen over het WKO-systeem op hun
broeierij. Het bevalt ze goed, maar de techniek is zo
complex dat ze er liever niet hun vingers aan branden om erover te vertellen in de media. Duidelijk is dat de
voorlopers die al bijna vijftien jaar geleden de stap naar WKO
waagden, daar samen met hun installatiebureau het nodige
leergeld voor hebben betaald. Destijds was er nog te weinig
ervaring met de techniek, met als gevolg dat de berekeningen
voor installaties en bronnen niet optimaal waren.
Die kinderziektes zijn inmiddels verholpen en de systemen
die recentelijk zijn aangelegd, zijn beter en halen een hoger
rendement. Ook hebben toeleveranciers installaties en componenten specifiek voor broeierijen ontwikkeld. Broeiers met
een WKO besparen tientallen procenten op hun gasverbruik
of zijn zelfs helemaal gasloos, afhankelijk van de installatie.
Het extra stroomverbruik is circa vijftien procent, wat niet
opweegt tegen de besparing op gas. In de ideale situatie vangt
de ondernemer het stroomverbruik op met zonnepanelen.
Met WKO wordt warmte die in de zomer over is opgeslagen in
een bron in de bodem en er ’s winters weer uitgehaald. Koude
die ’s winters over is, kan ook opgeslagen worden en juist in
de zomer dienstdoen bij het koelen van ruimtes en cellen. Het
klinkt ideaal, zeker voor een sector waar vaak tegelijk warmte
en koeling nodig is. Dat levert in de gangbare praktijk veel situaties op waarbij vrijgekomen warmte van koelcellen wordt
afgeblazen, terwijl er naast de broeierij of kwekerij verwarmd
wordt via de gasgestookte cv-ketel.
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Ronald van de Laar van installatiebedrijf Ateco in Wognum
legt uit hoe het plaatje er uitziet bij broeierijen. “Zo’n
systeem bestaat uit een combinatie van warmtepompen,
een WKO en ontvochtigingsinstallaties. In de winter wordt
de warmte vanuit het warme grondwater gebruikt om de
schuur, kas, broeierij en droogruimtes te verwarmen. Het
afgekoelde retourwater gaat terug de koudebron in.”
In andere maanden wordt dit water weer benut om de
koelmachines te voeden. Dankzij een warmtepomp die
Ateco speciaal voor tulpenkwekerijen en broeierijen heeft
ontwikkeld, kunnen telers ook gelijktijdig warmte en koude
uitwisselen. Van de Laar:
“Het verschil is dat we daarmee de warmte die vrijkomt bij
het koelen dankzij gescheiden circuits ook direct kunnen benutten. In dat geval wordt de warmte niet eerst opgeslagen.
Onze warmtepomp werkt in feite als een energiecentrale.”
Tegenwoordig worden de energiesystemen vaak uitgebreid
met ontvochtigers in de kas. “Daarmee bespaar je ook energie. Want je kunt de luchtramen dichthouden tijdens het
broeien, wat scheelt met stoken. Het vocht dat daardoor in
de kas ontstaat, wordt afgevoerd door de ontvochtigers. Bij
dat proces condenseert de waterdamp en komt warmte vrij
die ook geoogst en opgeslagen kan worden.”
Naast energiebesparing zorgt het omlaag brengen van het
vochtpercentage in de kas ook voor een gezonder gewas,
weet de installateur. “We horen van telers dat de uitval van
bollen zodoende beperkt blijft tot slechts enkele procenten.”

ECONOMISCH RENDEMENT
Dat het energetische rendement van een warmte-koudeopslag
hoog kan zijn, daarover bestaat geen twijfel. Maar door de hoge
investeringskosten geldt dat voor het economische rendement
veel minder. “Veel broeierijen hebben daarom die stap nog
niet gezet. Bij de huidige hoge gasprijzen wordt het echter een
stuk interessanter”, zegt Rob van Buiten van installatiebedrijf
Polytechniek in Hem.
Hij noemt de WKO de stabilisator in de gevarieerde energiebehoefte van broeierijen. “Het is jongleren met energie”, vindt
hij. Polytechniek heeft afgelopen jaren bij diverse broeierijen
installaties met WKO aangelegd. Van Buiten: “Een van de voordelen van WKO is dat je heel makkelijk kunt koelen zonder dat
het extra energie kost, onafhankelijk van de buitentemperatuur. Met de achterliggende hete zomers is gebleken hoe waardevol dat is, ook voor de kwaliteit van je bollen. Bij 35 graden
redden gangbare koelmachines het namelijk niet meer.”

Hij zag de techniek de afgelopen jaren volwassen worden en
meegroeien met wensen van de sector. “Kennis en ervaring
hebben de nodige verbeteringen gebracht, vooral in de regeltechniek en aansturing. Daardoor renderen de systemen nu
beter.”
Door de lage gasprijzen kon WKO de concurrentie met een
conventioneel systeem moeilijk aan. Afhankelijk van de gascontracten van telers verandert die situatie. “Toch zouden
telers en broeiers ook naar andere voordelen moeten kijken
en zich niet blindstaren op de terugverdientijd op basis van
energiekosten”, stelt hij. Hij doelt op de CO2-footprint, die
fors omlaaggaat. Want afhankelijk van de installatie kan het
gasverbruik naar nul toe. “Het is een diepte-investering in de
energietransitie van je bedrijf. Steeds meer afnemers vragen
om duurzaam geproduceerde bollen. Ook de CO2-emissierechten worden duurder.”

SUBSIDIE
Een systeem met WKO aanleggen is ingrijpend en ligt vooral
voor de hand bij nieuwbouw, maar volgens Van Buiten zijn
er ook mogelijkheden in bestaande situaties. “Je kunt kiezen
voor een WKO naast je cv-ketel. Dan leveren de warmtepompen alleen het basisvermogen aan warmte en koude en
schakelt de ketel bij voor de pieklasten”, legt hij uit.
Tot nu toe kwam er geen installatie in de broeierij tot stand
zonder subsidie, waarmee de investering haalbaarder wordt.
Voordat geboord kan worden, is onderzoek door een externe
specialist nodig naar de geschikte diepte. Ook de vergunningverlening vraagt begeleiding en heeft zijn prijskaartje.
De afgelopen jaren was het mogelijk om MEI-subsidie aan te
vragen, wat staat voor Marktintroductie Energie-Innovaties
glastuinbouw. Hiermee wil het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit de uitstoot van CO2 in de sector
helpen verminderen. Daarnaast zijn er nog de fiscale voordelen via de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Verder ijvert Glastuinbouw Nederland
voor opname van kaswarmteterugwinning in de SDE++.

Hoe werkt WKO?
Een WKO is een vorm van energieopslag in de bodem. Energie in de vorm van
warm of koud water wordt opgeslagen in een waterhoudende zandlaag op een
diepte van 50 à 200 meter. Een WKO-systeem bestaat uit een warmte- en koudebron, een warmtewisselaar en (meestal) een warmtepomp.
De opgeslagen winterkoude wordt ’s zomers uit de bron gehaald en gebruikt
voor koeling. De opgeslagen zomerwarmte wordt in de winter omhoog gepompt
en omgezet in warmte voor de verwarmingsinstallatie. De bodem fungeert dus
als energiedrager.
’s Winters is het opgepompte grondwater zo’n vijftien graden. Na het oppompen wordt dit met een warmtewisselaar opgewarmd naar 40 à 60 graden Celsius en afgegeven aan een systeem met lage-temperatuurverwarming. Na de
warmteafgifte wordt het afgekoelde water weer geïnjecteerd in de bodem, maar
dan in de koude-bron.
In de zomer gaat het andersom. Koud grondwater (circa 8 graden) wordt opgepompt en via de wisselaar naar de installatie gebracht om bedrijfsruimten,
kassen en koelcellen te koelen. Na opwarming van dit water wordt dit geïnjecteerd in de warmtebron.
Het systeem maakt gebruik van natuurlijke omstandigheden in de ondergrond en
kan duurzaam gebruikt worden. Hoe kleiner het verschil tussen het bronwater en
de gewenste temperatuur, hoe hoger het rendement. Daarom wordt WKO meestal
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gecombineerd met lage-temperatuurverwarming (lucht- of vloerverwarming).
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